Kongsgaardens Venner
Referat af
(af pladshensyn er referatet forkortet, men det fulde referat kan rekvireres hos sekretæren)
Generalforsamling, tirsdag den 12. april 2011
Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til venneforeningens vedtægter.
1.Valg af dirigent
Niels Lind blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne,
og således beslutningsdygtig.
60 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Leif Pedersen blev valgt til referent.
2. Beretning ved formanden.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab og budget ved kassereren.
Kassereren gennemgik regnskabet for 2010. Regnskabet blev godkendt. Ligeledes blev det fremlagte budget for
2011 godkendt.
4. Eventuelle forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
5. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.
Til bestyrelsen var følgende på valg:
Lene Ranvig
villig til genvalg
Anne‐Marie Sarring
villig til genvalg
Preben Lund Andersen
villig til genvalg
Leif Pedersen
villig til genvalg
Der var ikke yderligere forslag, hvorefter alle 4 blev genvalgt.
Som suppleanter skulle der vælges 2
Helle Eriksen
villig til genvalg
Thorkild Hauge
villig til genvalg
Der var ikke yderligere forslag, hvorefter de 2 blev genvalgt.
6. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant.
Hans Søby var villig til genvalg.
Tove Christensen blev foreslået.
Som stemmetællere blev Mogens Sckerl og Jørgen From Andersen udpeget.
Ved den skriftlige afstemning blev resultatet
37 stemmer til Tove Christensen
15 stemmer til Hans Søby
8 stemmer var blanke.
Tove Christensen blev således valgt som revisor.
Bent Kristjansen blev valgt som revisorsuppleant.
7. Fremlæggelse af oplæg til det kommende års aktiviteter.
Formanden gennemgik de kommende aktiviteter, vedlagt som bilag 3.
8. Fastsættelse af næste års kontingent.
Kassereren foreslog uændret kontingent, kr. 125 pr. medlem og kr. 200 pr. ægtepar/husstand. Forslaget blev
godkendt.
9. Eventuelt.
• En evt. sammenlægning af Kongsgaardens Venneforening og Lille Ane´s Venner blev drøftet. Selv om der er en
overlapning på 40 – 50 % i medlemsskaren, var det generalforsamlingens holdning, at man skal være mere forsigtig
med en sammenlægning. Her pegedes på de økonomiske aspekter og brandingen. Generalforsamlingen anbefalede
et øget samarbejde. En vejledende meningstilkendegivelse gav et flertal for at bevare de to foreninger som to
selvstændige.
• Der blev opfordret til øget anvendelse af IT på alle områder, herunder ved udsendelse af nyhedsbrevet. Alle
opfordres til at meddele kassereren email‐adresser.• Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke
dirigenten for veludført afvikling af generalforsamlingen.
Leif Pedersen
Referent
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Båltaler Johan de Mylius

Underholdning: Mestersangerne

Sct. Hans på Kongsgaarden

Niels Lind
Dirigent

Juni 2011

Har du husket at betale dit kontingent til Kongsgaardens Venneforening?
Ellers gør det inden du tilmelder dig til Sct. Hans- festen! Du kan
indbetale på konto nr. reg. 6823 konto nr. 0001020097.
Har du mail adresse må du meget gerne maile den til kassereren
prebenlunda@gmail.com
INDBYDELSE TIL SCT. HANS:
Kongsgaardens Venner og Lille Anes Venner arrangerer i fællesskab Sct.
Hansfest på Kongsgaardens eng ned mod Susåen
Torsdag den 23. juni
Bålet tændes kl. 21,00 (ca.)
*Johan de Mylius holder båltalen – og der er sang/fællessang og underholdning af *Mestersangerne under arrangementet.
Pladsen på engen åbnes for salg af kaffe, øl, vand, is, slik m.v. kl. 20,00
Alle er velkomne
FÆLLESSPISNING
Inden bålet tændes, arrangeres der igen i år fællesspisning i
Kongsgaardens lade kl. 18,30.
Menuen består af: Stegt kylling m/nye kartofler, agurkesalat m.v. og
jordbærgrød. Pris kr. 130,- voksne, kr. 65,- børn under 12 år.
Der kan købes øl, sodavand, vin, (egne drikkevarer må ikke medbringes)
Tilmelding til spisningen nødvendig- og bindende–, til formanden
bringgaard@c.dk eller næstformanden marileif@hjv.dk senest 12. juni.
*Årets båltaler Johan de Mylius (født 1944) er dansk H.C. Andersen
forsker, ansat ved Syddansk Universitet, hvor han leder H.C. Andersen
Centret under Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Han er cand.
mag. i dansk og tysk 1970, dr.phil. 1981, docent 1989, professor 2008.
Mylius har skrevet flere bøger om H.C. Andersen og andre emner
indenfor litteraturhistorien. Er således også en stor B.S. Ingemann
kender.
*Mestersangerne fra Slagelse er det absolutte svar på De Tre Tenorer.
Hvor de optræder trækker de fulde huse. Glæd jer til en stor oplevelse.
Kik ind på hjemmesiden www.kongsgaarden.dk for yderligere information
om Kongsgaarden.

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2011:
Arrangement:
Sct. Hans fest i samarbejde
med LAV
”Kongsgaarden slår portene
op”
Høst- og Tærskedag
Landbrugsaktiviteter
Børnedyrskue i samarbejde
med 4H ”Liv i Landet”
Høstbal i Laden
Æbledag
Madbix
Håndarbejdets dag
Madbix
Julestue

Dato:
Torsdag den 23. juni
Åbent hver dag i juli måned
undtagen mandag
kl. 10.00 – 16.00
(i øvrigt efter aftale)
Lørdag og søndag
den 20.-21. august
Lørdag den 10. september
Lørdag den 1. oktober
Tirsdag den 11. oktober
Torsdag den 3. november
Torsdag den 10. november
søndag den 4. december

Venneforeningens bestyrelse:
Formand Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø
tlf 57833805 mobil 40 433 433 mail: bringgaard@c.dk
Næstformand Leif Pedersen, Hættevej 12, 4100 Ringsted
tlf. 57616463 mobil 22100756 mail: marileif@pedersen.mail.dk
Kasserer Preben Lund Andersen, Havemøllevej 15, 4100 Ringsted
tlf. 57641173 mobil 21914173 mail: prebenlunda@gmail.com
Lene Ranvig, tlf. 57648181 mail: ranvig@privat.dk
Anne-Marie Sarrring, tlf. 57648064 mail: fattigaarden@get2net.dk
Per Henrik Niemann, mobil 40102042 mail: broby-kano@mail.tele.dk
Steen Justesen, tlf. 57822875 mail: sju@post.tele.dk
Suppleanter:
Helle Eriksen, tlf. 57648317 mail: helleelsebeth@mail.dk
Thorkild Hauge, tlf. 57608383 mail: thorkild@fam-hauge.com

